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Senhor Presidente,

Com amparo no caput do art. 67 da Constituig5o Estadual, submeto d apreciagdo dessa Casa
de Leis, por intemddio de Vossa Excel6niia, o projeto de lei complementar que Altera aiedaqdo e acrescenta
dispositivo d Lei Complementar ns 57, de 4 de janeiro de 1991, que dispde sobre a regulamentaqdo do inciso
II do pardgrafo ilnico do art. 153 da Constituiqdo do Estado, e dd outras providAncias.

A proposta, em epigrafe, altera a redagSo e acrescenta dispositivo d Lei Complementar ne 57,
de 4 de janeiro de 1991, que dispde sobre a regulamentaqdo do artigo I 5 3, pardgrafo ilnico, II, da Constituiqdo
do Estado, adequando a nova redagSo do mencionado dispositivo, ao disposto na Emenda Constitucional
Estadual ne 86, de 22 de abrilde2027, oriundo da alteragdo realizadano art. 158, par6grafo rinico, inciso II,
da ConstituigSo Federal, em26 de agosto de 2020, o qual redistribuiu o percentual, referente ao rateio da cota
municipal do Imposto sobre Operag6es Relativas d CirculagSo de Mercadorias e sobre Prestag6es de Servigos
de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicagdo (ICMS).

E relevante destacar que a Emenda Constitucional Federal imp6e ao Chefe do Poder Executivo
Estadual a obrigagSo de, at6 26 de agosto de2022, legislar acerca dos novos crit6rios de distribuigio da cota
municipal referente ao ICMS, na medida em que determinou que o'os Estados terdo prazo de 2 (dois) anos,
contado da data da promulgaqdo desta Entenda Constitucional, para aprovar lei estadual prevista no inciso
II do pardgrafo tinico do art. 158 da Constituiqdo Federal" .

Ressalta-se que essa redistribuigSo ter6 efetividade a partir de 2024.Entretanto, cabe d esta
autoridade normatizar at6 o dia 26 deste m6s tal situagSo, uma vez que a norma constitucional imp6s ao Estado
disciplinar os indicadores para aferigdo da melhoria no aprendizado e do aumento da equidade desse p[blico,
nos termos do aft. 3o da Emenda Constitucional Federalnl 108, de26 e agosto de2020.

Assim, com o intuito de cumprimento da determinagSo constitucional, este Poder Pirblico
Estadual encaminha o projeto de lei complementar anexo, primeiramente para adequagdo da lei estadual que
trata desse rateio da cota municipal do ICMS e, concomitantemente, apresenta proposigSo legislativa dispondo
sobre os critdrios a serem utilizados para apuragdo desse indice de qualidade educacional entre os municipios.

Por fim, pretende-se revogar os $$ 2o,3o e 4o do art. 1" da Lei Complementar em comento,
considerando que os textos se encontram prejudicados, em razSo da normatizagSo atual.

Diante do exposto e em virtude da natureza do m6rito, solicito a tramitagdo do projeto de tei
complementar, em epigrafe, em regime de urg6ncia, nos termos do art. 237, combinado com o disposto no art.
238, inciso I, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (RIAL/MS).

Com essas raz6es, submeto i apreciagdo de Vossa Excel6ncia e dos ilustres Pares o anexo
projeto de lei complementar, contando com a imprescindfvel aquiesc€ncia desse respeit6vel Parlamento
Estadual paraa sua aprovagSo.

Atenciosamente.
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REINALDO AZAMBTILA SILVA
Gov,
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A Sua Excel6ncia o Senhor
Deputado PAULO JOSE ARAUJO CORREA
Presidente da Assembleia Legislativa
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

Altera a redaqdo e acrescenta dispositivo d Lei
Complententar ne 57, de 4 de janeiro de 1991, que
dispde sobre a regulanrcntaEdo do inciso II clo
pardgrafo ilnico do art. I S3 da Constituiqdo do Estado,
e dd outras provid1ncias.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.
Fago saber que Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:

Art. 1 
o Os dispositivos abaixo indicados da Lei Complemen tar ne 57 , de 4 de janeiro de 1991,

passam a vigorar com a seguinte alteragdo e acr6scimo:

"Art. lo

III -

a) 65% (sessenta e cinco por cento), no
operaqdes relativas d circulagdo de mercadorias e

territ6rios,'

mininto, na proporQdo do valor adicionado nas
nas prestaqdes de serviqos, realizadas em seus

g) 10% (dez por cento) com base em indicadores de ntelhoria nos resultqdos de aprendizagem
e de aumento da equidade, considerado o nfvel socioecon6ntico dos educandos.

S 1'O valor adicionado, de que trata alinea "a" do inciso III deste artigo, serd apurado pela
Secretaria de Estado de Fazenda de acordo con't o disposto no $ I' e seguintes do art. 3. da Lei
Complementar Federal ne 63, de t I de janeiro de 1990, nafornta do rngutoiunto do poder Executivo
Estadual.

.. ... .... . ... " (NR)

Art. 2o O Chefe do Poder Executivo Estadual editar6 lei especific a para dispor sobre a
distribuigSodopercentualprevisto naalinea"g"doincisollldoart. lodaLei bomplementarne5T,de4de
janeiro de 1991, com a redagSo dada por esta Lei Complementar, e sobre parAmetros para o c6lculo dos
indicadores de melhoria nos resuitados de aprendizagem dos estudantes do r,itado de Mato Grosso do Sul e
de aumento de equidade entre eles, nos termos do inciso II do par6grafo finico do art. 158 da Constituigdo
Federal e do inciso II do par6grafo irnico do art. 153 da constituigdo do Estado.

1991.
Art. 3o Revogam-se os $$ 2o, 3o e 4o do art. 1o da Lei Complementar ne 57 , de 4 de janeiro de

Art. 4o Esta Lei complementar entra em vigor na data de sua pubricagdo.

Campo Grande,
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REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador do Estado
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